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O TRABALHO E SEU SIGNIFICADO PARA A JUVENTUDE BRASILEIRA. Alice Queiroz 
Telmo, Luciana Dutra Thomé, Silvia Helena Koller (orient.) (PUCRS). 
A juventude brasileira é um componente importante da população que pressiona a economia para a 

criação de novos postos de trabalho. Todavia, os direitos destes jovens tem sido violados com: exploração da mão-
de-obra no trabalho, desemprego e falta de perspectiva laboral. A literatura aponta que a dificuldade de inserção no 
mercado é percebida como o principal componente negativo da condição juvenil e a família é apontada como a 
principal responsável pela inserção laboral dos jovens. Nesse contexto, torna-se relevante investigar a visão dos 
próprios jovens com relação ao trabalho, que envolve a compreensão da atividade laboral como um meio de ajudar as 
famílias, de adquirir independência financeira e uma maneira de conquistar liberdade. A inserção laboral é associada 
pelos próprios adolescentes ao valor moral do trabalho, por meio de palavras como “bom”, “importante”, 
“amadurecimento”, “dinheiro”. A presente pesquisa é de caráter exploratório descritivo, que faz parte de uma 
Pesquisa Nacional sobre Fatores de Risco e Proteção da Juventude Brasileira. Os objetivos do estudo foram 
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investigar que palavra possui o mesmo significado da palavra trabalho e que palavra possui o significado oposto da 
palavra trabalho para os jovens participantes, no intuito de avaliar os sentidos que estes dão para sua experiência 
laboral. Participaram 1024 jovens porto-alegrenses, de 14 a 24 anos de idade, de ambos os sexos e nível sócio 
econômico baixo. O instrumento foi o questionário para levantamento de fatores de risco e proteção. Foi realizado o 
levantamento da freqüência (percentagens) das respostas dadas às questões 57 e 58 do questionário. Os resultados 
indicam que os participantes significam o trabalho como uma atividade que lhes propicia sobrevivência, 
independência financeira, possibilidade de melhorar de vida e dignidade. E para o significado oposto de trabalho 
foram predominantes as seguintes definições: vadiagem, irresponsabilidade e pobreza. 




